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 פניה לקבלת הצעות למתן שירותי לובינג וקשרי ממשל 
 71/2במסגרת מכרז ( צ"חל)עבור המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק 

 

כללי

היאתאגידלומוקנות"(המועצה"–להלן()צ"חל()ייצורושיווק)המועצהלענףהחלבבישראל .4
פיחוקתכנוןמשקהחלבבישראלסמכויותל )7144–א"התשע, החוק"–להלן והיאפועלת"(

 .לקידוםולמימושמטרותהחוק

"(.השירותים"–להלן)המועצהמבקשתלקבלהצעותלמתןשירותילובינגוקשריממשל .7

יכללו .3 השירותים השאר, בין השירותים, בנושא למועצה אסטרטגי ייעוץ והובלת, ייעוץ
גיבושתוכניתפעולה,יםנקודתייםלפיצרכיהמועצהאלמולהכנסתומשרדיהממשלהפרויקט

ניהולהיחסיםעםרשויותהמדינהלרבותהכנסת;לטווחהקצרוהארוךלהשגתמטרותהמועצה
ניטורועדכוןעל .ייעוץבניהולמשברים,ייעוץלמערךהתקשורתשלהמועצה,ומשרדיהממשלה

דיונים המועצה,הצעותחוק, בכנסתובממשלהועדכון השירותיםקיוםפגישות. יכללו כן כמו
 .שוטפותעםהנהלתהמועצהוהצוותהמקצועיבמועצהלפיהצורך

.נוסחהסכםההתקשרותמצורףלפניהזו .1
 

תקופת ההתקשרות

שניםמיוםחתימתההסכםעםאופציה3תקופתההתקשרותבעקבותפניהזותהיהלתקופהשל .1
.שניםנוספות3–להאריכהבלמועצה

האמור .6 אף על המציע, עם ההתקשרות את לסיים רשאית תהיה המועצה דעתה, שיקול לפי
-וזאתבמתןהודעהלמציעשלאתפחתמ,אואחרות/תקציביותו,מסיבותארגוניות,הבלעדי

.יוםמראש61
 

 הגשת ההצעה

וזאתלא,מונוסון-יהוד1רךהחורשד:ההצעהתוגשלתיבתהמכרזיםבמשרדיהמעצהבכתובת .2
...:12בשעה _ /2.2.1..2_מיום יאוחר

 .הצעהשלאתימצאבתיבתהמכרזיםבתאריךובשעההנקוביםלעיללאתובאבחשבון .7

 .יוםממועדהגשתה61ההצעהתעמודבתוקפהותחייבאתהמציעלמשך .9

  



 

 

 
 
 

 תנאי מוקדמים להגשת ההצעה

;שהוקםכחוקבישראלתאגיד/המציעהואיחיד.41
במע.44 רישום בדבר הדרושים האישורים המציע מ"בידי ספרים, וניהול הכנסה במס רישום

 ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות מס)בהתאם חובות ותשלום חשבונות ניהול ,(אכיפת
;4926–ו"התשל

המשמשבפועלגםכמנהלהמציעאובעליהמציע,בתקופתחמשהשניםשקדמולהגשתהצעתו.47
ללקוחות,במשךתקופהרצופהשלשנתייםלפחות,העניקשירותילובינגוקשריממשל,המציע

.לקוחותשעיסוקםהעיקריהואבתחוםהמזוןאושהםגופיםציבוריים
הבשראו,המציעאוגורםקשוראליואינונותןשירותיםלגורמיםשעסקםבתחוםהחלבומוצריו.43

.מתןהשירותיםלמועצהלאיעמידאתהמציעבניגודענייניםויהומוצריהסו
 

 בחירת ההצעה הזוכה
(.11%)ומחיר(61%)ההצעההזוכהתיבחרלפימדדיאיכות.47
שלהמציע המועצהאתאיכותניסיונו במסגרתבחינתאיכותההצעהתבחן אמינותו, כישוריו,

ודענייניםביןהשירותיםשיתןלמועצהלביןענייניוהאחריםהאפשרותכיימצאבניג,ומומחיותו
המלצותלקוחותבדברטיבהשירותים,ומידתהתאמתםלשירותיםהנדרשיםלהולתפקידיהוכן

.שקיבלומהמציע
 

 סודיות וניגוד עניינים

םוהזוכהאולמתןהשירותיםהנםסודיי/כלהמידעוהמסמכיםאשריגיעולידיהזוכהתוךכדיו.43
כמוכןמתחייבהזוכהלהחזירלידיהמועצה.מידעומסמךכאמורבסוד מתחייבלשמורעלכל

.כלמסמךכאמורמידבתוםההתקשרות
למסוראולהביאלידיעתכל,להודיע,מציעוהמציעהזוכהמתחייביםלשמורבסודולאלהעביר.41

.ללאהגבלתזמן,אומתןהשירותים/הוכלידיעהשקיבלובעקבותהשתתפותםבהליךז,אדם
,המציעהזוכהיתחייבלהימנעמניגודענייניםביןהשירותיםשיתןלמועצהלביןענייניוהאחרים.41

גורמיםהקשוריםאליו עניינםשל או המציע. לרבותגורמיםהקשוריםאליו, ולא, לאיתקשר
,כמוכן.תיםאשריינתנועלידולמועצהייצגגורמיםכלשהםאשרקייםחששכייושפעומהשירו

לייצג שלא המציע יתחייב בעקיפין, או במישרין מהנושאים, מושפעים אשר אנשים או גופים
.בהםעסקבתקופתההתקשרותעםהמועצהבמשךשנהלאחרתוםההתקשרותעםהמועצה

 

 מסירת פרטים נוספים לפי דרישת המועצה 
המועצהרשאית.46 שיקול, דעתההבלעדילפי המציעפרטים, לדרושמן מסמכיםוכלמידעאחר,

הבהרותוכלמידעאחראונוסף,לרבותהשלמתמידעחסר,הנראהלהנחוץלשםבחינתהצעתו
הבלעדי דעתו שיקול דרושיםלפי הנראיםלו להמציאלביתהנשיא, מתחייב והמציע עם, מיד

 .ורךעמידתושלהמציעבתנאיהסףשפורטולעילאתהמידעהנדרשוזאתביןהיתרלצ,דרישתו


חייבהמציעלעדכןאתהמועצהללאדיחוילגביכלשינוי,מבלילגרועממחויבותהמציעבהצעתו.42

.במידעשמסרלמועצה,אםיחול,אשריחול
 



 

 





 הצעה של המציע לבדו
הצעהתוגשעלידימציעאחד.איןלהגישהצעהמשותפתשלמספרתאגידיםאוגופיםאחדים.47

בלבד ובשמו בעצמו. המציע על נפרדת, משפטית כאישיות התנאים, בכל מלא באופן לעמוד
.אלאאםכןצויןאחרתבמסמכיהפניה,המוקדמיםהמפורטיםבפניהזו

 

 מסגרת ההליך
יתרונותהמועצהרשאיתעלפישיקולדעתההבלעדילבחוראתההצעהשתבטיחלהאתמירבה.49

הצעות קבלת לשם נוסף גורם לכל לפנות הזכות את לעצמה שומרת והיא השירותים בביצוע
.נוספות

המועצהרשאיתעלפישיקולדעתההבלעדי.71 אולתקןאולשנותאתתנאיו/לבטלאתההליךו,
מבלילנמקאתהחלטתהוהיאתודיעעלכךלמשתתפיםוהםיערכואתהצעותיהםבהתבססעל

אודרישה/לאתהיהלמשתתפיםבהליךכלטענהו,במקרהכזה.אושינוייםכאמור/תיקוניםו
.אותביעהכנגדהמועצהבקשרלכך/ו

אונזקיםכלשהםשייגרמולמציעבקשרעםהצעתו/המועצהלאתישאבכלאחריותלהוצאותו.74
.בהליך

כתוצאהמהכללתפרטשאינונכון–אםייגרם–המציעיישאבאחריותלכלנזקשייגרםלמועצה.77
.אומטעהבהצעתו/אואינומדויקו/ו

המועצהתהארשאיתלנהל.המועצהאינהמתחייבתלבחורבהצעההזולהאובכלהצעהשהיא.73
.הכללפישיקולדעתההבלעדי,לאחרהגשתההצעות,מעםהמציעיםאומימהם"מו

 
 והבהרות להזמנה פרסום הודעות מטעם המועצה 

בקשהלקבלתהבהרותביחסלאמורבמסמכיהמכרזוזאת/משתתףיהיהרשאילפנותבשאלות.71

המציעלבדויהיהאחראי.47:11בשעה7.1.7142עדליוםaviva@milk.org.ilדואראלקטרוני
.לוודאכישאלותההבהרהאכןהתקבלובמשרדיהמועצהעדלמועדהאמור

אתר "-להלן)www.milk.org.il:בכתובתהבהרותיפורסמובאתרהמועצה/לשאלותהתשובות.71
המועצה בלבד"( באתר. התשובות פרסומי אחר לעקוב המציעים של הבלעדית באחריותם
.יובהרכירקתשובותבכתבשיפורסמובאתרהמועצהתחייבנהאתהמועצה.המועצה

המועצהתהארשאית.76 המו, להגשתהצעותבכלעתלפני עדהאחרון להכניסשינוייםותיקונים,
המכרז במסמכי וזאת, המשתתפים לשאלות בתשובה או ביוזמתה הודעה, פרסום של בדרך

יהווחלקבלתינפרדמתנאיהמכרזויחייבו,השינוייםוהתיקוניםכאמור.באתרהמועצהבלבד
 .אתהמציעים


כל מציע יהיה . שית לכל משתתפי המכרזכל פרסום באתר המועצה יחשב כאילו נמסר אי

אחראי באופן מלא ובלעדי להתעדכן בפרסומי המועצה באתר כאמור וכל פרסום יחייב את 
 . המשתתפים



 



 

 

 

 

 

אובין/סתירותאואיהתאמותכלשהןביןמסמכיהמכרזהשוניםו,מציעשימצאאיבהירויות.72
ופגםאחרבהםהוראותשונותמהוראותיהםאוכלאיהתאמהא יפרטםבכתבבמסגרתפניה,

-למועצהבבקשהלמתןהבהרות הואיהאמנועמלהעלותבעתידכלטענהבדבר,שאםלאכן
ו ו/סתירות התאמות אי פגמיםאחריםכאמור/או כל או ספק. הסר למען הסופית, הפרשנות

 .אפרשנותהשלהמועצהאואיהתאמותכאמורתה/אוסתירותו/והמחייבתלגביאיבהירויותו

טעות.77 בדבר המציע של טענה לכל תוקף יהיה לא ההצעות הגשת לאחר הבנה, אי ,סתירות,
שגיאות התאמותוכיוצ, הצעות"אי ההזמנהלהציע במסמכי המופיע ועניין דבר לכל בקשר ,ב

 .שגיאותכאמור,סתירות,והואיהיהמנועמלהסתמךעלטעויות

רתבמפורשאלאאםנאמראח.79 המועצהבדברשינויים, האמורבפרסומי הבהרות, תיקוניםאו
במקרהשלסתירהביןפרסום.כאמוריגברעלהאמורבמסמכיההזמנהלהציעהצעותהמקורית

 .יגברהאמורבפרסוםהמאוחרמביניהם,אחדלאחר

לאיהיהתוקףלכלתיקון.31 הסרספקמובהרכי למען שינוי, הסבר, הבהרהלגבי/ותופרשנ, או
אלאאםנעשובמפורשבפרסוםשלהמועצהבאתרכאמורלעילוהמשתתפיםלא,מסמכיהמכרז

 .יהמועצהכאמור"אלאאםפורסמוע,יהיורשאיםלהסתמךעליהם

 שונות

,כלסכסוךנושאפניהזויהיהמסורלסמכותםהמקומיתוהבלעדיתשלבתיהמשפטבתלאביב.34
.אחרלאתהאסמכותשיפוטבענייניםאלהולביתמשפט

מציעיםאחרים.37 בפני הצעתו מראשלגילוי הסכמתו המציע מביע בהגשתהצעתו אםהמועצה,
כן לעשות תידרש מסחרי, או מקצועי סוד בבחינת שהינו למידע פרט המציע, הודיע שעליהם

עדתהמכרזיםסמכותלהחליטידועלמציעכילוו.בכתבובאופןבולטבעתהגשתהצעתו,במפורש
על הודעה למציע שמסרה לאחר וזאת חסויים להותיר המציע ביקש שאותם פרטים לגלות

.ולמציעלאתהאכלפיהמועצהכלטענהאותביעהבקשרלכך,כוונתהלמסורפרטיםאלה
למציעבקשרעםהצעתו.33 נזקשיגרמו בכלאחריותלהוצאהאו מטעמהלאיישאו המועצהומי

.אובקשרלפניה/במסגרתהפניהו
בין,המציעלאיהיהזכאילפיצויכלשהואולהחזרהוצאותכלשהןבקשרעםהשתתפותובפניה.31

אםנבחרזוכהבפניהוביןאםבוטלהפניהמכלסיבהשהיא מידהשנאמרבמפורשאלאאםב,
 .אחרתבמסמכיהפניה

מטעמה.31 מי המועצהאו בין ולאיהיו עצמאי כקבלן הזוכהיספקאתהשירותיםנשואפניהזו
ומיןשהם שליחותמכלסוג יחסי עובדומעבידאו כליחסי מימטעמו המציעאו לבין הזוכה.

ו/ו עובדיו מהמזמין/או לקבל זכאים יהיו לא מטעמו מי פיצויאו כלשהם, תגמול או הטבה
המגיעיםלעובד עובדומעבידכאמור, בעילהשמקורהביחסי לאבמשךתקופתהסכםזהולא,

 .עםסיומומכלסיבהשהיא

 

 ,בברכה
 

 ( צ"חל)המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק 
 

  
 

 



 

 

 
 
 

 טופס הגשת הצעה


 לכבוד
 (צ"חל( )ייצור ושיווק)מועצה לענף החלב 

 2ך החורש דר
 מונוסון -יהוד


 71/2במסגרת מכרז  פניה לקבלת הצעות למתן שירותי לובינג וקשרי ממשל:הנדון


הח )_____________________מ"אני המציע"–להלן בהתאםלתנאי"( מציעבזהאתשירותי
:כדלקמן,הפניה


לוכיבהתאם"נהננימאשרכיקראתיאתכלהתנאיםהמפורטיםוהנדרשיםבמסמכיהפניהה .4
רצונכם לשביעות והדרישות התנאים אחר למלא בזה ומתחייב זו הצעתי את מגיש אני לכך

 .המלאה



אנימתנגד,ולפיכך,להלןפירוטהעמודיםבהצעתיהעלוליםלחשוףסודמסחריאוסודמקצועי .7
:לחשיפתםבפנימציעיםאחרים

___________________________________________________________________
________________________________________________________ 

בכלמקרההננימצהירשידועליכיההחלטהבדברחשיפהאוחיסיוןשלחלקיםבהצעההינה
בסמכותהשלועדתהמכרזיםשלהמועצהאשררשאיתלחשוףגםחלקיםשצוינוכחסוייםכמו

 .כאילעייןבעמודיםאלוביחסלהצעותשלמציעיםאחריםכןידועליכיאיניז

 

 :פרטים על המציע .3

 __________________________________________________שםהמציע .א

________________________________(עמותה'מס,חברה'מס)המזהה'המס .ב

 ____________________________________(עמותה,חברה)סוגההתארגנות .ג

 ______________________________________________תאריךההתאגדות .ד

(:שותפות,במקרהשלחברה)שמותהבעלים .ה
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______________________________________________ 

.:ז.שמותהמוסמכיםלחתוםולהתחייבבשםהמציעומספרית .ו
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______________________________________________ 

  



 

 




 

 _____________________________________________שםהמנהלהכללי .ז

 ________________________________________(כוללמיקוד)מעןהמציע .ח

טלפונים .ט
_______________________________________________________(נייד+משרד)

_________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________פקס .י

 ___________________________________________________ל"דוא .יא

 

.לעיל9-47אנימצהירכיהמציעעומדבכלהתנאיםהמוקדמיםלהגשתההצעהכמפורשבסעיפים .1
עלהמציעלפרטמה)בתנאיםהמוקדמיםמצורפיםהמסמכיםהבאיםלהוכחתעמידתושלהמציע

 (:הםהמסמכיםשהואמצרףלהצעתולשםהוכחתעמידתובתנאיםהמוקדמים


__________________________________________________________:התאגדות

_________________________________:אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
_______________________________________________________:ניסיון קודם

 _________________________________________________: העדר ניגוד עניינים
 

המיוחדת .1 מומחיותו על להעיד כדי בהם שיש נוספים מסמכים זו להצעה מצורפים כישוריו,
.ואמינותולרבותמכתביהמלצהמלקוחות

 

ע .6 המבוקשת הנ"התמורה הפניה לתנאי בהתאם למועצה השירותים מתן עבור המציע ל"י
.לחודש₪_____________________מסתכמתבסך

 

   

שםמלאשלהחותםבשם תאריך
 המציע

 חתימהוחותמת




 ד"אישור עו


עהמטעםהננימאשרכיבדקתיאתפרטיהמציעדלעילוהםנכוניםוכיהחתימהעלמסמכיההצ
________________.ז.ת_______________ה"תםשלה/המציעהיאחתימתו

.יןיוהיאמחייבתאתהמציעלכלדברוענ__________________.ז.ת_________________-ו



 

  

 חתימהוחותמת ד"שםמלאשלעו תאריך

 

 



 

 





 
 

 נוסח הסכם התקשרות


_________שנערךונחתםביום

:בין

(צ"חל)עצהלענףהחלבבישראלייצורושיווקהמו
יהוד,1מדרךהחורש

(המועצה7מועצת החלב:להלן)

:לבין

________________________
________________________
________________________

"(הקבלן:"להלן)


במסגרתהואיל לובינג שירותי למתן הצעות להציע הזמנה של הליך קיימה מסוהמועצה 'מכרז
;"(המכרז:"להלן)_4/42_


;להסכםזה'והקבלןהגישלמועצההצעהבמסגרתהמכרזהמצורפתכנספחאוהואיל


והמועצההכריזהעלהצעתושלהקבלןכהצעהזוכהוהסכימהלמסורלואתביצועהשירותיםוהואיל

;הכלבהתאםלתנאיהמכרזוהוראותהסכםזה,כמפורטלהלן


 :הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן, םהוסכ, לפיכך
 

 כללי.4
.מהוויםחלקבלתינפרדהימנו,המבואלהסכםזהוכןהנספחיםהמצורפיםלו

 השירותים.7
"(.השירותים:"להלן)להסכםזה'הקבלןיעניקלמועצהאתהשירותיםהמפורטיםבנספחב

 



 

 





תקופת ההתקשרות.3

3.4 ביום תחל ההתקשרות ____תקופת _______ ביום ותסתיים :להלן)___________
ההתקשרות" תקופת ב"(. ההתקשרות תקופת את להאריך האופציה נתונה 3-למועצה

.שניםנוספותובתנאיםהזהיםלתנאיהסכםזה
הקבלן3.7 עם ההתקשרות תקופת את לסיים רשאית תהיה המועצה דעתה, שיקול לפי

וזאתבמתןהודעהלקבלןבמועדשלא,אואחרות/תקציביותו,מסיבותארגוניות,הבלעדי
.ימיםמראש61-יפחתמ


מהות ההתקשרות.1

וכלשירותנוסף,הקבלןיספקלמועצהאתהשירותים1.4 ככלובמידהשיוסכםביןהצדדים,
.בכתב

1.7 של הינו הקבלן של עצמאי"מעמדו "קבלן שותפות, המועצהיחסי לבין בינו ,ולאישררו
.עלכלהמשתמעמיחסיםאלה,כמשמעותםעלפיכלדין,אועבודהשליחות

.לאףאחדמהצדדיםלאתהאכלאחריותמשפטיתלפעילותהצדהאחר1.3
מובהרכיהסכםזההינובעלאופיהשתדלותיבלבדואיןבצדוהתחייבותלהשגתתוצאות1.1

ה תושגנה ולא במידה טענה הקבלן כנגד תועלה לא מקרה ביקשהובשום אותן מטרות
.המועצהלהשיגבאמצעותהתקשרותזאת

התמורה.1
,₪_________תשלםהמועצהלקבלןתשלוםחודשיבסךשל,תמורתביצועהשירותים1.4

.בגיןכלחודשבתקופתההתקשרות"(התמורה:"להלן)מכחוק"בצירוףמע
.נגדחשבוניתמסכחוקכ,בגיןהחודששחלף,התמורהתשולםמדיחודשבחודשו1.7


סודיות.6

אובמידעאחרשיגיעלידיומאת/כלאחדמהצדדיםמתחייבשלאלעשותכלשימושבסודותו
.אלאלצרכיהסכםזה,הצדהשני


בוררות .2
אכיפתו,בטלותו,תקפותו,ביצועו,יישומו,כלחילוקיהדעותשיתגלעוביןהצדדיםבקשרלפירושו

לדיני,הבורריהיהכפוףלדיןהמהותי.מנויועברולהכרעתושלהבוררשלהסכםזהוכלהנובעמ
דיןהוראות.הראיותולסדריהדיןהנהוגיםבבתיהמשפטוהואיהאחייבלנמקאתפסקובכתב

לרבותהתוספת,4967-ח"תשכ,הוראותחוקהבוררות.סעיףזהכדיןהסכםבוררותביןהצדדים
לאהגיעו.הבוררימונהעלפיהסכמהביןהצדדים.הליכיהבוררותיחולוהןעלבוררוהןעל,לו

עלפיפניית,ימונההבורר–יוםמפנייתצדלרעהובבקשהלמינויבורר31הצדדיםלהסכמהבתוך
.עלידיראשלשכתעורכיהדיןבישראל,מימהצדדים

 



 

 






 שונות  .7
אם,פ"בכתבאובע,וכלהסכמה,הסכםזהמבטאאתכללההסכמותאליהןהגיעוהצדדים7.4

.תהאבטלהונטולתכלתוקף,ובמידהשהצדדיםהגיעואליהעוברלחתימהעלהסכםזה
י"אלאאםנעשהבכתבונחתםע,אותוספתלהסכםזהיהיהבטלונטולכלתוקף/כלשינויו

.שניהצדדים
לא,במסויםלפיהסכםזהבנוגעלחיו,אובויתורשלצדאחדכלפימשנהו/במתןאורכהו7.3

ו טענה כל על ויתור להוות כדי כלשהם/יהיה זכותלסעד או שעומדיםלצד, ובמידה אם
.האחדכלפימשנהו

הודעהששלחצדלמשנהו7.1 תיראהכאילו,לפיהכתובותהמובאותלעילבמבואלהסכםזה,
רשום בדואר משלוחה ממועד עסקים ימי ארבעה בתום לתעודתה במעמד,הגיעה או

.אםנמסרהאישית,מסירתה




 :ולראיה באו הצדדים על החתום




______________________________________________
 הקבלן        המועצה



 


